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 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين 

 7:30الساعة 

 صباحا  

 ما قبل رياض األطفال ما قبل رياض األطفال ما قبل رياض األطفال ما قبل رياض األطفال لما قبل رياض األطفا

الساعة الثامنة 

 صباحا  

الدراسات االجتماعية للصف  قراءة الصف السادس رياض األطفال القراءة

 السادس

 الفن / الموسيقى رياض األطفال القراءة

 8:30الساعة 

 صباحا  

 رياض األطفال الرياضيات علوم الصف السادس الرياضيات الصف السادس ترياض األطفال الرياضيا
K-3 مبادرة القراءة أالباما 

الصف السابع الدراسات  قراءة الصف السابع قراءة الصف األول التاسعة صباحا  

 االجتماعية

 قراءة الصف األول الجبر الثاني

 9:30الساعة 

 صباحا  

 الرياضيات الصف األول الجبر الثاني مع تريغ علوم الصف السابع الصف السابع الرياضيات الرياضيات الصف األول

الدراسات االجتماعية للصف  قراءة الصف الثامن قراءة الصف الثاني صباحا   10

 الثامن

 قراءة الصف الثاني
 الجبر في المدرسة المتوسطة

 10:30الساعة 

 صباحا  

  الرياضيات الصف الثاني علوم الصف الثامن لثامنالرياضيات الصف ا الرياضيات الصف الثاني

  قراءة الصف الثالث تاريخ الصف التاسع اللغة اإلنجليزية الصف التاسع قراءة الصف الثالث صباحا   11

 11:30الساعة 

 صباحا  

  الرياضيات الصف الثالث العلوم الفيزيائية المدرسة الثانوية الجبر األول الرياضيات الصف الثالث

  قراءة الصف الرابع تاريخ الصف العاشر اللغة اإلنجليزية للصف العاشر قراءة الصف الرابع ظهر

 12:30الساعة 

 ظهرا  

  الرياضيات الصف الرابع علم األحياء الهندسه الرياضيات الصف الرابع

الصف الحادي عشر اللغة  قراءة الصف الخامس 00/13

 اإلنجليزية

  قراءة الصف الخامس تاريخ الصف الحادي عشر

 1:30الساعة 

 ظهرا  

  الرياضيات الصف الخامس كيمياء اتصاالت جبرية الرياضيات الصف الخامس
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 2:30الساعة 

 مساء  

رسالة المستشار )المدرسة  ر )االبتدائية(رسالة المستشا

 المتوسطة(

رسالة المستشار )المدرسة 
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  الفن / الموسيقى



 

 

 

  

. سيتمكن الطالب من مشاهدة دروس WJTCمن  UTV 44كة مع لخدمة طالبنا خالل وباء الفيروس التاجي، دخلت المدارس العامة في مقاطعة موبايل في شرا
 على مدار األسبوع. وهنا الجدول الزمني: 11الفصول الدراسية التي يدرسها معلمو الماجستير في الصفوف رياض األطفال حتى 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين 

الساعة الثامنة 

 صباحا  

الجبر الثاني مع علم 

 المثلثات

 اتصاالت جبرية قراءة الصف الرابع قراءة الصف الثاني رياض األطفال القراءة

 8:30الساعة 

 صباحا  

اللغة اإلنجليزية الصف 

 التاسع

رياض األطفال 

 الرياضيات

 الجبر األول الرياضيات الصف الرابع الرياضيات الصف الثاني

اللغة اإلنجليزية للصف  التاسعة صباحا  

 العاشر

 الهندسه قراءة الصف الخامس قراءة الصف الثالث ألولقراءة الصف ا

 9:30الساعة 

 صباحا  

الصف الحادي عشر اللغة 

 اإلنجليزية

الرياضيات الصف  الرياضيات الصف الثالث الرياضيات الصف األول

 الخامس

 الجبر الثاني

 

 
 األحد السبت 

 اللغة اإلنجليزية الصف السادس صباحا   10

K-3 البامامبادرة القراءة أ 

 10:30الساعة 

 صباحا  

 الجبر في المدرسة المتوسطة الرياضيات الصف السادس

 اللغة اإلنجليزية للصف الثامن اللغة اإلنجليزية للصف السابع صباحا   11

 11:30الساعة 

 صباحا  

 الرياضيات الصف الثامن الرياضيات الصف السابع

 

invaA 

 دروس الفصول الدراسية من المدارس العامة في المقاطعة المتنقلة


